
 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2022 

 
NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01/2022 

 
 
O Presidente da Comissão de Seleção para condução do Procedimento de 
Manifestação de Interesse nº 001/2022, Sr. Zulnei Luchtenberg, no uso de suas 
atribuições legais, considerando as solicitações e questionamentos efetuados pela 
empresa INFRAWAY ENGENHARIA LTDA. (transcrição abaixo), torna pública as 
respostas nos termos a seguir: 
 
Manifestação da empresa: 
 

“Solicitações 
1. Conforme previsto no item n° 11.1. do Edital de Chamamento Público para 
Manifestação de Interesse nº 01/2022, o prazo máximo para a realização dos 
estudos é de 120 (cento e vinte) dias corridos a partir da publicação do termo 
de autorização dos estudos, em extrato no Diário Oficial dos Municípios e em 
sua íntegra no site do CISAMAVI, excluindo-se a data da publicação e 
incluindo-se a data final de entrega. Dado a demanda e complexidade dos 
estudos, a INFRAWAY requer a Vossa Senhoria pela revisão do prazo para 
180 (cento e oitenta) dias. Assim, seria possível realizar levantamentos em 
campo, visitas técnicas, reuniões de acompanhamento, proposição de 
alternativas e amadurecimento da solução final junto ao município, de modo a 
elaborar um projeto com maior profundidade técnica. 
2. De acordo com o previsto no item 8.6.1 do Edital de Chamamento Público 
para Manifestação de Interesse nº 01/2022, todos os documentos necessários 
à participação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor público autorizado ou 
cópia acompanhada do original para autenticação pela comissão de seleção, 
ou ainda através de autenticação por meio eletrônico, no qual seja possível a 
verificação de autenticidade. Solicitamos que a apresentação dos documentos 
seja realizada por meio de cópias simples. 
 
Questionamentos: 
1. Conforme previsto no item n° 6.3. do Edital de Chamamento Público para 
Manifestação de Interesse nº 01/2022, os interessados deverão entregar 
requerimento em até 30 (trinta) dias úteis, a contar da publicação do presente 
Edital. Entendemos que o prazo para envio de requerimento será até a data 
18/08/2022. Nosso entendimento está correto? 
2. Conforme previsto no item n° 6.1.3.1.j. do Edital de Chamamento Público 
para Manifestação de Interesse nº 01/2022, compromisso expresso das 
consorciadas de que apresentarão, antes da assinatura do eventual Termo de 
Autorização, o instrumento de constituição do consórcio, arquivado no registro 
do comércio local de sua sede ou o registro no cartório de Títulos e 
Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas. Entendemos 



 

 

que a apresentação do termo de compromisso assinado é suficiente e que 
podemos realizar o registro em cartório após a autorização. Nosso 
entendimento está correto?” 
 

Respostas: 
 
Solicitação nº 1: Diante da manifestação e considerando que o benefício será 
assegurado a todos os participantes, não havendo prejuízo ao CISAMAVI, defere-se 
o requerido, alterando-se, por conseguinte o edital, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, por aplicação subsidiária do § 4º do art. 21 da Lei 8.66693. 
 
Solicitação nº 2: Já está prevista no Edital a possibilidade de apresentação de cópias 
simples quando autoriza a apresentação de documento mediante “cópia 
acompanhada do original para autenticação pela Comissão de Seleção”. A cópia a 
que se refere esta frase se trata de cópia simples. 
 
Questionamento nº 1: Considerando que será reaberto o prazo inicialmente 
estabelecido, o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do requerimento deverá 
ser contado a partir da publicação da retificação do Edital. 
 
Questionamento nº 2: Correto o entendimento da consulente. Para tornar mais clara 
a exigência, acrescentar-se-á prazo de 05 (cinco) dias para assinatura do Termo de 
Autorização após convocação pelo CISAMAVI. 
 
Rio do Sul/SC, 26 de julho de 2022. 
 
 
 

Zulnei Luchtenberg 
Presidente da Comissão de Seleção 


